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 چکيده

همراه در  هاي مختلف تلفن این مقاله با تدقيق و تأمل در مفاهيم كاركرد و كژكاركرد، به استفاده

بندي  ها را توصيف و صورت لگوهاي كاربري آنزندگی روزمرۀ جوانان تهرانی پرداخته، ا

كند. این پژوهش به روش كيفی و با استفاده از تکنيک مصاحبۀ پدیدارشناختی، تجربۀ  می

زیستۀ شانزده جوان ساكن تهران را مورد تحقيق قرار داده است. در ابتدا، با نگاهی به مناسبات 

در تغيير جهان اجتماعی پرداخته و  هاي ارتباطی ميان جامعه و تکنولوژي، به نقش فناوري

آن، ضمن بيان اجمالی  از كنيم. پس همراه را در جامعۀ ایرانی مرور می سپس، جایگاه تلفن

پردازیم.  هاي تحقيق می شناسی پدیدارشناختی، به تحليل یافته ها و مبانی روش ویژگی

ه در ایران، آخرین بخش همرا بندي نهایی الگوهاي كاربري تلفن به صورت  گيري و اشاره نتيجه

 دهند.  مقاله را تشکيل می

 كليدواژگان

همراه و بازنمایی خود، كاركرد و  همراه، تلفن همراه، اعتياد به تلفن الگوي كاربري تلفن
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 مقدمه
 است اثرات مستقيم و هاي گذشته توانسته  هاي بشر در حوزۀ تکنولوژي، در دهه پيشرفت

اي بر شيوۀ زندگی و كار و حتی اندیشۀ ما برجاي گذارد. ابزارهاي ارتباطی مانند  مشاهده قابل

ها و  اند كه بتوانيم در تعامل با مسافت همراه، ماهواره و اینترنت این قابليت را به ما بخشيده تلفن

ارتباطی  اي فراه عنوان ابزاري ارتباطی كه كاركرد همراه به تلفنهاي دورتر قرار گيریم.  مکان

طبقاتی و جغرافيایی، در جنسی، هاي مختلف سنی،  بر فراگيري در ميان گروه بسياري یافته، عالوه

هاي مادي و  شود. این مصرف شامل اختصاص هزینه عد فردي آن نيز به گستردگی مصرف میبُ

امر شامل ماست و این  ههمراه در لحظات مختلف همرا تلفن .براي آن است، پول و وقت، معنوي

گانۀ عناصر  بنابراین، سهل است تصور اینکه بتواند ششحضور در طول و عرض زندگی است. 

ارتباطی را نيز دگرگون كند. زمان، مکان، چگونگی، طرف ارتباطی و حتی چرایی تعامل، 

 همراه تغيير و دگرگونی یافته است.  واسطۀ تلفن به

ترنت نيز موقعيت متمایزتري براي مطالعه دارد. با این همراه درمقایسه در جامعۀ ایران، تلفن

كنند و متناسب با  هاي مختلف از آن استفاده می واسطۀ سهولت كاربري و قيمت ارزان، گروه به

كنند، الگوي كاربري خاصشان را  واسطۀ اقتباس آن پيدا می اي كه به هاي تازه نياز خود یا نياز

عنوان  اه چه معنایی براي فرد دارد و این معنا چه بههمر دهند. اما پاسخ به اینکه تلفن شکل می

یابد، ازجمله  كند، چگونه تحول می هایی كه ایفا می ها و كاركرد به نقش توجه یک وسيله و چه با

سازد. با چنين  خوبی آشکار می هاي عميق كيفی را به هایی است كه نياز به انجام پژوهش پرسش

است ضمن مواجهۀ نزدیک با تجربۀ زیستۀ جوانان، رویکردي، در پژوهش حاضر تالش شده 

 ها بازشناخته شود.  همراه براي آن یا كژكاركردهاي تلفن  ها و كاركرد رضامندي

 اجتماعي هاي ارتباطي و تغيير جهان  تکنولوژي
  نام برده« دهندۀ تغييرات اجتماعی سرعت»عنوان  همراه و اینترنت به ( از تلفن2۰۰7) 1هانسون

كنند، شناسایی  عواملی كه تغيير اجتماعی را بازنمایی می  مثابه ها را به توان آن عالوه، می است. به

كرد. به این واسطه، مطالعۀ فراینديِ عملکردهاي این ابزار ارتباطی، ما را از آنچه در درون جامعه 

ه تغيير ها ب است كه این تکنولوژي ( اشاره كرده 19، 2۰۰7سازد. هانسون ) گذرد، آگاه می می
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ها، ما را در درک  كند كه مطالعۀ آن رو پيشنهاد می این اند و از هاي امریکایی كمک كرده ارزش

ها براي  هاي مختلف سنی، جنسی، طبقاتی و نژادي از این دگرگونی چگونگی استفادۀ گروه

ي این در كشورها بر شان یاري خواهد كرد. افزون هاي فردي و گروهی تعریف و بازتعریف هویت

واسطۀ كاهش قيمت آن، در ميان اقشار  سرعت و به مختلف، اقتباس و كاربري این وسيله به

گوناگون معمول و متداول شده و بنابراین توانسته است ظرف مدت كوتاهی، جایگاه خود را در 

 جوامع بيابد.

ITUشده ازسوي  نگاهی به ارقام ارائه
كه )آژانس ویژۀ سازمان ملل متحد براي مخابرات(  1

ترین گسترۀ آمار دربارۀ نفوذ، دسترسی و كاربري تکنولوژي اطالعات و ارتباطات  ساله جامع همه

خوبی گویاي رقم باالي ضریب نفوذ این ابزار ارتباطی در نقاط مختلف  كند، به آوري می را جمع

د و ان همراه بوده ميليارد نفر در جهان مشترک تلفن ۶، حدود 2۰11جهان است. تا پایان سال 

درصد و در كل جهان، 79بنابراین ضریب نفوذ این تکنولوژي در كشورهاي درحال توسعه، 

این، ما هنوز در فرایند معنابخشی و درک این   وجود با 2(.ITUسایت  درصد بوده است )وب۸7

ها از نوعی استحکامِ متبلورشده برخوردارند كه  بریم. بسياري از تکنولوژي سر می تکنولوژي به

توجه  نتيجه، عرصۀ قابل سازد و در رو می ها را با دشواري روبه مر بازاندیشی و بازتفسير آناین ا

وجوي معناها و  تفسير و جست دیگر، باز توان یافت. ازسوي ها نمی جدیدي دربارۀ كاربري آن

ی تر است. زمان، مکان، چرای پذیر همراه امکان هایی مانند تلفن هاي جدید براي تکنولوژي كاربري

هاي  به تکنولوژي هاي مختلف، از گشودگی بيشتري نسبت و چگونگی استفاده از آن به شيوه

منزلۀ یک سامانۀ  رغم اینکه این تکنولوژي در ابتدا به یافته برخوردار است. درواقع، علی قوام

هاي آن توسط  كار گرفته شد، امروزه شيوۀ اقتباس و كاربري پيامک ارتباطی صدامحور نظامی به

 است. همراه را تغيير داده  وجوانان، طبيعت ارتباطات تلفنن

است شيوۀ جدیدي براي ارتباط بيافریند و چگونگی ادراک ما را از  این امر توانسته 

پذیري نوجوانان و  توان به تحول فرایند جامعه بستگی گروهی متحول كند؛ براي مثال، می هم

به  ها و تابوهاي مربوط سی و بازنگري در ارزشجوانان دربارۀ جنس مخالف، ميل جنسی، امر جن

                                                           
 دور.المللی مخابرات راه  اتحادیۀ بين .1
 پيوست ارائه شده است. همراه در به تلفن مربوط از جداول و نمودارهاي یایه نمونه. www.itu.intبه نشانی  .2
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sextingواسطۀ شيوع پدیدۀ  آن در جامعۀ ایران به
انتقال متون نوشتاري و تصویري با »عنوان  به 1

(، اشاره Karaian 2012, 58« )شود همراه آغاز می واسطۀ تلفن  محتواي برانگيزانندۀ جنسی كه بدواً به

همراه و  توان مطمئن بود كه تلفن همراه، می ن دربارۀ تلفنكرد. حتی در هنگام نگارش این مت

شدن به یک پایانۀ اینترنتی  كاربري آن درحال تغيير و دگرگونی است. این وسيله درحال تبدیل

، موسيقی، كتاب، تلویزیون،  مکانی است و هرچه بيشتر با اینترنت، فيلم زمانی و همه همه

گرا و  ها هم هاي مختلف این رسانه ، تركيب و با قابليتهاي اجتماعی هاي بازي و شبکه دستگاه

هاي جدید و ناشناخته  همراه به حوزه توان منتظر ورود تلفن شود. بنابراین، همچنان می تکميل می

 بود. 

از  تواند حاكی به تغيير، می درواقع، تازگی و سيالن یک پدیدۀ اجتماعی و گشودگی آن نسبت

تدریج،  شوند. ما به پرداخته می و   واعد كاربري آن هم ساختهآن باشد كه با گذشت زمان، ق

شناختی، فرایندي  یابيم. از منظري جامعه همراه می اي براي تلفن كاربردهاي تازه و حتی غيرمنتظره

شود، در خود آن نهفته است. افزایش اتخاذ و  طور اجتماعی تعریف می همراه به كه طی آن، تلفن

كند كه چگونگی اقتباس یک تکنولوژي جدید را  فرصت را فراهم می همراه این كاربري تلفن

بر دستيابی به ادراكی از نوآوري،  ترتيب، افزون این مورد مشاهدۀ دقيق علمی قرار دهيم. به

هایی منجر به بازنگري در  كار و و طی چه ساز  ها چگونه پذیرفته شده توانيم دریابيم نوآوري می

شوند. این امر همچنين ما را قادر به شناخت بازیگران اجتماعی  د میها و رفتارهاي موجو ارزش

 (.Ling 2004, 22-24پذیران از آن خواهد كرد ) مؤثر در فرایند تعریف و تأثير

است كه باید مرزهاي موجود اجتماعی را كنار نهاده  معناي آن  همراه همچنين به اقتباس تلفن

هاي ما دربارۀ چگونگی  همراه نگرش اندیشی كنيم. تلفنو دربارۀ چينش سامان ذهنی خود نيز باز

دهندۀ مباحث عمومی و شيوۀ ردیابی جهان  هاي تشکيل بخشی به زندگی روزمره، بخش نظم

اجتماعی را دگرگون ساخته و قلمروي نوینی در مباحث اجتماعی گشوده است )ذكایی و 

اي از مفاهيم جدید در علوم  مجموعه همراه (. درواقع، اقتباس و كاربري تلفن2۵، 13۸۶زاده  ولی

                                                           
كنش ارتباطی كه با ميان آمده است.  عنوان یک كنش معمول و رایج سخن به نيز به Facebook Sextingامروزه از  .1

یابد و دردسرهاي سایبري یا  وگوها ادامه می ر و پيشروي گفتجایی تصاوی آغاز و با جابه (sexts)ها  ارسال سکست

هاي  كند. از آن جمله، به تهدید به انتشار تصاویر برهنۀ فرد و اخاذي، مزاحمت واقعی متعددي براي افراد ایجاد می

 (، دعوت به رابطه در دنياي واقعی و... اشاره شده است؛ براي مثال نک:Cyberbullyingسایبري )
Smith, Brent W. 2012. Cyberbullyng among gifted children. Gifted Education International 28: 112-126. 
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همراه یک كد  هاي تعاملی افراد را تغيير داده است. بنابراین اگر تلفن اجتماعی ایجاد كرده و شيوه

طور كامل جنبۀ اجتماعی جوامع را دستخوش دگرگونی  جدید رفتار اجتماعی ایجاد نکند، به

 (.Exantus 2011, 2083خواهد كرد )

 ايراني ۀهمراه و جامع تلفن

دسترس امروزي براي  هاي در همراه و سایر تکنولوژي هاي بسياري كه تلفن رغم قابليت علی

واسطۀ  خود به  اند، اغلب افراد از افزایش استرس در زندگی كردن به ما بخشيده بهترزندگی

همراه، حامل اضطراب و تشویش نيز  مندند. درواقع، شخص حامل تلفن همراه گله كاربري تلفن

هاي عمومی و  تفاوت كه حمل این اضطراب مانعی براي حضور او در مکان ت؛ با این هس

هاي حاصل از مصرف  تواند از رضامندي پيگيري زندگی روزمره نيست. اما آیا این امر می

یافتۀ حيات  ها و اَشکال ساخت را مفري براي تجلی كنش «كاركرد»همراه بکاهد؟ اگر  تلفن

هر نوع  ،«كژكاركرد»سازگاري افراد با نظام ارزشی غالب درنظر بگيریم، اجتماعی و ابزاري براي 

، 13۸۰دهد )بيرو  اي است كه این سازگاري با نظام را كاهش می مشاهده جلوۀ عينی یا قابل

 (. 3۵۸تا3۵7

بينيم كه از كژكاركردهاي مصرف  طور روزمره افراد زیادي را می با چنين تعریفی، همۀ ما به

هاي اجتماعی، روانی و  واسطۀ آن و آسيب ها به همراه، افزایش كنترل ایندۀ تلفنرویه و فز بی

هاي شخصی خود از  ها به تجربه كنند. آن جسمانی ناشی از استفادۀ نادرست از آن، شکایت می

داشتن  حال، اذعان دارند كه بدون همراه عين دهند؛ ولی در ها ارجاع می مواجهه با این آسيب

هاي  دهی برنامه ، قرارهاي مالقاتشان را از یاد خواهند برد. توانایی سامانهمراه خود تلفن

كردن  ها به دیگران یا درصورت گم شان را از دست خواهند داد. درصورت بروز پيشامد روزانه

طور  ها دسترسی نخواهند داشت. از اخبار روز ایران و جهان دور خواهند ماند و به مسير به نقشه

همراه و  هاي تلفن رو خواهد شد. همۀ این قابليت ان با اختالل روبهش خالصه، زندگی

ها و  رغم هزینه كند كه علی اي تبدیل می وسيله همراه، آن را به  هاي زندگی بدون تلفن محدودیت

 نظر كرد.  داشتنش صرف اختيار توان از خریداري و در ، نمی دردسرهاي نگهداري

ی در ایران نيز چند سالی است كه توجه پژوهشگران را ضریب نفوذ باالي این وسيلۀ ارتباط

كه  حالی است. در به اهميت مطالعۀ جایگاه، سطوح تحليل، ابعاد و اثرات مختلف آن جلب كرده 

همراه در ایران ارائه شده  زاي تلفن ارقام متفاوت و گاه متناقضی دربارۀ شيوع كاربري آسيب
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هاي مرتبط با آن، به یک مسئلۀ اجتماعی تبدیل  پدیدهاست كه این حوزه و  قدرمسلّم آن  1است،

هاي  به تغيير در اخالق ارتباطی جامعۀ ایران شده و هنوز هنجار اند. این تکنولوژي منجر  شده

(. 13۸۸خانی با كوثري  وگوي حاجی وجود نيامده است )گفت  مناسبی براي كاربري آن به

ایران، اهميت مطالعه در این زمينه را افزایش  درصدي جوانان در جامعۀ ۶۰دیگر، جمعيت  ازسوي

شود و  ها متأثر می سال و سالمند، از فناوري هاي ميان دهد. سبک زندگی جوانان بيش از گروه می

ترتيب،  این همراه دانست. به ترین گروه كاربران تلفن توان جوانان را مهم همين دليل، می به

« فناوري جوانان»خاص، به  طور همراه به لی و تلفنك طور هاي اطالعاتی و ارتباطی به فناوري

كنندگان عمدۀ این وسيلۀ ارتباطی، پيشگامان اقتباس و تکامل آن و  اند. جوانان مصرف تبدیل شده

همراه در  هاي مرتبط با آن هستند. بنابراین، درک جایگاه تلفن كنندگان تکنولوژي درنهایت، اهلی

تواند راهگشاي شناخت بهتر دنيایشان باشد  آنان، میزندگی روزمره و هویت و سبک زندگی 

(. بنابراین، با یک مسئلۀ اجتماعی پيچيده و چندوجهی مواجهيم. 12۰، 13۸7)كالنتري و حسنی 

شناختی افراد  عنوان امر ناشی از تحول معرفت اگر اولين گام در حل یک مسئلۀ اجتماعی، به

عنوان مقدمه و  هاي توصيفی به نيم، نياز به پژوهشجامعه را پذیرش وجود آن در ابعاد واقعی بدا

 نماید. بر رویکرد حل مسئله ضروري می   هاي تبيينی و مبتنی مبنایی براي پژوهش

در این زمينه، مطالعات توصيفی محدودي در ایران انجام شده است كه عمدتاً به روش 

اند؛ براي مثال،  قرار دادههمراه را مورد پرسش  پيمایش كمّی، كاربردهاي اصلی و فرعی تلفن

ها را  و آن همراه در ایران پرداخته  هاي مختلف تلفن ( به مطالعۀ كاربرد13۸۵كوثري و همکاران )

هاي عاطفی و تحرک، جاي  مندي جویی، فواید اجتماعی، رضایت در چهار دستۀ كلی نياز اطالع

ترتيب پيامک،  همراه را نيز به تلفنهاي كاربري جوانان از امکانات مختلف  ها اولویت اند. آن داده

گرفتن، استفاده از  سپردن به موسيقی، ساعت هشدار، عکس صحبت داخل شهري، ذخيره و گوش

اند. عاملی و همکاران  و كليپ برشمرده  برداري و ذخيره و تماشاي فيلم  كردن، فيلم بلوتوث، بازي

را همراه؛ زندگی درحال حركت  لفنمطالعات ت( نيز فصل مجزایی از كتاب خود با عنوان 13۸7)

همراه  اند. ازنظر ایشان، شش كاركرد مهم تلفن همراه اختصاص داده به بحث كاركردهاي تلفن

اند از: ارتباطات بدل از حضور فيزیکی، تسهيل امورِ درحال حركت، سرگرمی، خدمات  عبارت

                                                           
 13۸9بهمن29درصدي اعتياد نوجوانان و جوانان كه ازسوي خبرگزاري مهر در تاریخ 3۸رقم : براي مثال نک .1
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( در 13۸9. منطقی )شهري، دسترسی دائمی به اطالعات و تبادل آن و ذخيرۀ اطالعات فردي

همراه عمدتاً در راستاي تعميق روابط ارتباطی و  مطالعۀ خود دریافت كه دختران دانشجو از تلفن

هاي ارتباطی پيشرفته،  كه پسران بيشتر به استفاده كنند؛ درحالی تشخيص زمان دقيق استفاده می

 (.121، 13۸9دارند )منطقی  همراه تمایل هاي تفریحی از تلفن افزاري و استفاده هاي نرم استفاده

اند  اند، عبارت همراه بازشناخته شده هاي دیگري كه براي مصرف تلفن ها و انگيزه خشنودي

پذیري، سرگرمی، اكتساب و مدیریت زمان، تحرک و دسترسی آنی، فوریت، پيگيري  از: جامعه

صی و خصوصی شدن و داشتن ابزاري كامالً شخ مد، فخرفروختن، كنترل دیگران، احساس بزرگ

؛ 2۰۰2؛ لينگ و یتري 2۰۰2گوماي   ؛ دو2۰۰۰؛ لوینگ و وي 199۵)اوكيف و سوالنفسکی 

ها، ورود به ميدان پژوهش  (. نگاه كمّی حاكم بر این پژوهش13۸۸نقل از: معيدفر و گنجی  به

بندي نظري و كيفی  ویژه، صورت سازد. در ایران، به همراه را ضروري می كيفی درزمينۀ تلفن

توجه پژوهشگران رسانه قرار نگرفته است.  همراه تاكنون مورد ها و كژكاركردهاي تلفن ركردكا

هاي  شناختی نيز متمایز از پژوهش بر موضوع، ازمنظر روش بنابراین، پژوهش حاضر عالوه

همراه در جامعۀ ایران انجام شده است. در ادامه و پس از  معدودي است كه درزمينۀ كاربري تلفن

 ها خواهيم پرداخت. شناسی و تحليل یافته مالحظۀ نظري در پژوهش حاضر، به روش مرور دو

 همراه اعتياد به تلفن

 همراه اعتياد به تلفن هاي نوین، روي جوامع در حوزۀ كاربري تکنولوژي   یکی از مسائل پيش
اي،  انهشدن آن به یک وسيلۀ چندرس همراه و تبدیل هاي تلفن است. با افزایش روزافزون قابليت

تنها  به فزونی است. این امر نه   زمانی رو مکانی و همه وابستگی و اعتياد ما به این وسيلۀ همه

همراه  فردي ازطریق تماس و پيامک درحال وقوع است، بلکه تلفن درزمينۀ برقراري ارتباطات بين

ذران وجوي آنالین اطالعات، سرگرمی، كسب لذت و آرامش، گ عنوان ابزاري براي جست به

اي هویتی  مثابه مؤلفه ، بيان خود و ایجاد و ابراز تمایز با دیگران، هم به وقت، گرفتن عکس و فيلم

اي  طور فزاینده شده، نيز به عنوان ابزاري براي بيان هویت برساخته در برساخت خود و هم به

وابستگی  عنوان اصطالحی پزشکی دربارۀ طور پيشينی به شود. گرچه واژۀ اعتياد به می مصرف

شود،  اي مذموم تلقی می كار رفته و واژه جسمی و روانی حياتی به مواد مخدر، داروها و الکل به

چند سالی است كه در گفتمان علمی سخن از اعتياد به اینترنت رواج یافته است. این كاربرد 

 شود. میاي فيزیکی، كه به قالب و الگویی رفتاري اطالق  برخالف روند رایج آن، نه به ماده
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همراه از توجه بسيار محققان ارتباطات به سایبر و  كه پژوهشگران حوزۀ تلفن همچنان

هاي اجتماعی حوزۀ  هاي فردي و دگرگونی مقوالت مرتبط با آن كه سبب غفلت از كنش

كنند توجه كاربران و دانشگاهيان را  شان شده، گالیه دارند، در این زمينه نيز تالش می موردعالقه

عنوان عالقه به مصرف فزایندۀ آن جلب كنند.  همراه به يت مطالعه در حوزۀ اعتياد به تلفنبه اهم

همراه غناي چندانی ندارد، برخی  رغم اینکه ادبيات آكادميکِ بحث اعتياد به تلفن علی

هاي  همراه و شيوه هاي معتادان به تلفن بندي ویژگی اند به صورت پژوهشگران تالش كرده

معتادان بپردازند. درواقع، تشخيص این شکل از اعتياد نيز مانند  ها از غير آنتشخيص و تمایز 

هایی كه در برخی از كاربران  روست؛ اما نشانه هایی روبه اعتياد به الکل و مواد مخدر با دشواري

 آیند، مانند هر اعتياد دیگر است.  وجود می همراه به نبودن تلفن به هنگام دردسترس

ها خود را  اند: آن گونه توصيف كرده همراه را این ( معتادان به تلفن2۰۰۵) بيانچی و فيليپس

كه براي چند دقيقه  كنند. حتی هنگامی همراهشان تلقی می پيشاپيش مشغول و متصرف تلفن

و براي دستيابی به  1هاي خود هستند دادن تماس گيرند، نگران ازدست خارج از دسترس قرار می

هاي ناموفق  كنند. تالش همراه می اي زمان خود را صرف مصرف تلفن طور فزاینده رضایت، به

كنند و هنگام تالش براي ترک  همراهشان را تکرار می خود براي كنترل و كاهش مصرف تلفن

نياز  اند یا مورد نظر گرفته كه در ها بيش از زمانی خلقی دارند. آن عادت، احساس ناخشنودي و كج

شدن از اعضاي خانواده، دوستان و دیگران  كنند. با مخفی فاده میهمراه خود است است، از تلفن

ها همچنين  همراه را از ایشان پنهان سازند. آن كنند ميزان درگيري خود با تلفن تالش می

واسطۀ آن بتوانند از مشکالت خود رهایی یابند یا  كنند كه به اي مصرف می گونه همراه را به تلفن

تسکين دهند. احساس تنهایی و انزواي اجتماعی، عصبانيت، نگرانی  بارشان را هاي ماللت حالت

 (.Leung 2002, 189اند ) و افسردگی از این جمله

دنبال دارد، بلکه  تنها احساس آرامش را براي كاربر به همراه نه معنا، كاربرد تلفن   این  در

شين، نيازمند استفادۀ تدریج با افزایش سطح تحمل فرد، دستيابی به همان احساس آرامش پي به

عالوه، درصورت محروميت، حالتی از  هاي ارتباطی دیگر است. به آوري به كنش بيشتر و روي

آید. اگرچه انزوا را معموالً حاصل یک پاسخ جسمانی در برابر  وجود می انزوا براي فرد به

                                                           
بودن  هایی اشاره كرد كه در هنگام خاموش توان به قابليت خطوط ایرانسل براي درج شماره این زمينه، میدر  .1

 اند. دستگاه تماس گرفته
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راه به هنگام هم اند، اما احساس اضطراب كاربران تلفن محروميت از یک مادۀ شيميایی دانسته

هاي  ها و تماس نبودن آن نيز نوع دیگري از انزواست. وارسی دائمی و مکرر پيام دردسترس

شده، نياز دائم  شده، احساس ناآرامی درصورت عدم دریافت پاسخ به تماس یا پيام ارسال دریافت

ارتباط،  همراه با امکانات جدیدتر و باالخره نياز به به خریداري آخرین شکل تکنولوژي تلفن

همراه هستند.  هاي عمدۀ اعتياد به تلفن بودن، از نشانه اطالع از رویدادها و دردسترس دیگران

همراه، یک گرایش ناسالم است و همانند هر عمل وسواسی دیگر،  درواقع استفادۀ مفرط از تلفن

ن شود )دادستا براساس گرایش به تکرار با هدف رهایی از تنش یا كاهش اضطراب مشخص می

13۸7 ،21۶.) 

هاي یانگ،  نامه ( با ایجاد تغييرات و افزودن مواردي به پرسش13۸۶در این زمينه، منطقی )

عنوان  ها را به اي از شاخص مارتين و شوماخر دربارۀ اعتياد به اینترنت، مجموعه موراهان 

تاه، اشتغال خاطر هاي اعتياد به پيام كوتاه پيشنهاد كرده است. صرف زمان زیاد براي پيام كو نشانه

و درگيري ذهنی درمورد پيام كوتاه، افت عملکرد آموزشی یا شغلی با شروع استفاده از پيام 

بردن به پيام كوتاه براي گریز از اضطراب یا افسردگی، ناتوانی در كنترل و كاهش  كوتاه، پناه

)ضرورت صرف كوتاه  استفاده از پيام كوتاه، كاهش خواب براي صرف وقت بيشتر براي پيام 

شده و  داشتن ميزان وقت صرف آوردن احساس رضایت(، مخفی نگه دست وقت بيشتر براي به

هزینه و محتواي پيام كوتاه از اطرافيان، احساس ناآرامی، بدخلقی، افسردگی یا زودرنجی در اثر 

م تالش براي كاهش صرف وقت براي پيام كوتاه، مشاجره با دیگران در جریان استفاده از پيا

شده براي پيام كوتاه، استفاده از پيام كوتاه براي  كوتاه، احساس پشيمانی درمورد زمان صرف

به درس یا كار براي پرداختن   جویی و ایجاد رابطۀ اجتماعی با دیگران، كاهش زمان مربوط هيجان

آمدن به سبب پرداختن به پيام كوتاه، گرفتار هاي اجتماعی به به پيام كوتاه، بازماندن از تعامل

دليل پرداختن به پيام كوتاه و ابتال به برخی مشکالت  مشکل شخصی، آموزشی یا شغلی به

جسمی در اثر ارسال پيام كوتاه، پانزده معياري هستند كه منطقی براي تشخيص اعتياد به پيام 

 (.3۵، 13۸۶كار برده است )منطقی  كوتاه به

 همراه و بازنمايي خود تلفن

همراه، چگونگی مصرف آن براي نمایش خود  گر در تبيين كاربري تلفننکتۀ حائز اهميت دی

بر كاربردهاي ذاتی اجتماعی خود، داراي  همراه افزون واسطۀ اینکه تلفن است. درواقع، به
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(، وابستگی فرد به آن بسيار فراتر 13تا12، 13۸۵كاربردهاي ابزاري نيز هست )كوثري و دیگران 

سرمایۀ »توان با مفهوم  د بود. ازنظر نویسندگان، این امر را میاز رفع یک نياز ارتباطی خواه

مثابه ابزاري براي نمایش سرمایۀ اقتصادي  تواند به همراه می بوردیو تبيين كرد. تلفن« نمادین

هاي زمانی كوتاه(، تقویت و  قيمت و تعویض آن در فاصله هاي گران واسطۀ خریداري گوشی )به

واسطۀ دسترسی آسان و پایدار به شبکۀ روابط، بازتوليد تعلقات  توسعۀ سرمایۀ اجتماعی )به

هاي جدیدي از ارتباط(، تثبيت سرمایۀ  گروهی، ایجاد ارتباط با دیگرانِ غریبه و پيدایی شکل

كردنشان با  روز داشتن هرچه بيشتر اطالعات و به عنوان ابزاري براي دردسترس فرهنگی )به

كار رود  نظر دیگران( به هایت، سرمایۀ نمادین )اهميت جلب هاي آن( و درن استفاده از قابليت

 (.1۰2تا9۶، 13۸۵)شویره و فونتن، در كتبی 

هاي فراوانش، خود را بر  واسطۀ گستردگی قلمروي استفاده و كاربرد همراه به تلفنبنابراین، 

ه و كردشکال مصرف عالوه و تعامالت اجتماعی و دیگر اَ كنشهاي لباس، آرایش و نحوۀ  مد

به فرد در چند وجه متفاوت همراه  . تلفناست   حائز جایگاه شدهخود  و بازنمایی درزمينۀ معرفی

 همراه، معرف و آهنگ پيشواز تلفن تون رینگ. در مدتی كوتاه خود را بشناساندتا كند  كمک می

 گر ارتباط متن مکالماتِاست.  بينی فرد جهانمعرف  احتماالًمحتواي آن موسيقایی و ذائقۀ 

قوميت، طبقۀ اجتماعی، اطالعاتی دربارۀ  تواند ، میكند هایی كه انتخاب می واژهواسطۀ لحن و  به

هاي  ها و پيام ميزان تماس. هاي او به دیگران عرضه كند مشغوليت ميزان تحصيالت و احتماالً

 . و...  نهد اجتماعی فرد دراختيار می ۀدریافتی اطالعاتی دربارۀ گسترۀ روابط و سرمای

عرضه  هاي هویتی خود را به دیگران تواند مؤلفه تري می  فرد ظرف مدت كوتاهواسطه،   این  به

كنشتگران  شتده از   بنتدي  شناختی بستته  ،مصرف تظاهري و رفتار تظاهري این انواع مختلف .كند

محستوب  واستطه   بتی  نستبتاً  شناختی كته بتراي پژوهشتگر ارتباطتات     دهد. میدست  به اجتماعی

همراه و حوزۀ وسایل و كاربرد آن  كردن تلفن روست كه فرد با تلقی آن گی ازطواس ین بیا شود. می

عنتوان بخشتی از حتوزۀ     ( بته تتون  قفتل و رینتگ   ۀنمایشگر، تصویر صتفح  ۀتصویر صفح )مانند

 ،دانتد. بنتابراین   پستند و نيتازش آزاد متی     اش، خود را در انتخاب عناصر مرتبط متورد  خصوصی

 «پترده »گتافمنی تلقتی و در روي    «صتحنۀ  پشتت »اي كه  اجتماعی در جنبهآزادي عمل كنشگران 

باشد كه پژوهشگر ارتباطات و مطالعات فرهنگی بتا گشتودنش    اي پنجره تواند شود، می ظاهر می

اي از فرهنگ عامته   فرهنگی اعضاي جامعه و زوایاي تازه قادر به رویارویی با مختصات اجتماعی
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هتا و   درنظرداشتتن چنتين مالحظتاتی، درصتدد یتافتن ویژگتی       در این پتژوهش، بتا  خواهد بود. 

ایم. در ادامته، ضتمن مترور اجمتالی      همراه در ميان جوانان تهرانی برآمده اقتضائات مصرف تلفن

هتا پرداختته و تتالش     شناسی پدیدارشناختی و مصاحبۀ پدیدارشتناختی، بته تحليتل یافتته     روش

 بندي نمایيم.   همراه را صورت كنيم الگوهاي كاربري تلفن می

 همراه  ورود به ميدان؛ تجربۀ زيستۀ جوان ايراني از كاربري تلفن

 شناسي روش

ها با تکنولوژي از فردي به فرد دیگر متفاوت است، اما  اگرچه نوع نگرش و تعامل انسان

كردن  همراه، بسيار شبيه یکدیگر است؛ براي مثال، چک هاي شخصی ما در كاربري تلفن عادت

همراه براي آگاهی از دریافت پيامی تازه، در دقایق ابتدایی روز،  ي ایميل یا تلفنحساب كاربر

در مصرف « الگوي كاربري»توان از وجود  رو، می رفتاري معمول و هميشگی است. ازاین

هایی كه گرچه ممکن است در نگاه ابتدایی  كنش اي افراد جامعه سخن گفت. مجموعه رسانه

ند، اما معنادار و تاحدي مشترک هستند. هرچند افرادي كه نزدیک به آن تلقی شو« رفتار»عنوان  به

ها و  ها، نگرش باشند، اما كنش گيرند، یکدیگر را نشناسند و تعاملی باهم نداشته  گروه قرار می

(. گرچه Hanson 2007, 57كنند ) هاي یکسان یا بسيار مشابهی را تجربه و رفتار می مصرف

تواند ترسيمی از  هاي موجود در یک جامعه و تدقيق آماري و كمّی می ندگاهی نگاه كالن به فرای

امر »عنوان یک  ها به است مطالعۀ آن  رسد الزم نظر می دست دهد، اما به الگوهاي كاربري به

نگر نيز تکميل گردد. با اتخاذ چنين راهبردي، مطالعۀ  ، از نزدیک و با رویکردي درون«اجتماعی

همراه، به روش كيفی و با تکنيک مصاحبۀ  ان تهرانی از تلفنالگوهاي كاربري جوان

 است. توجه این پژوهش قرار گرفته  پدیدارشناختی مورد

ها و  دهد كنش ، به پژوهشگران امکان میرویکرد تفسيريدادن  قرار با مدنظر پژوهش كيفی

ک و مطالعه كنند و اند، در ها معنا بخشيده هاي اجتماعی و ارتباطی را در بستري كه بِدان پدیده

زمينه، تحليل تفسيري  این  ها بنگرند. در  جهان آن بتوانند ازمنظر كنشگران به زیست

كار رود.  هاي انسانی به هاي عميق تجربه تواند براي توسعۀ مفهومی توصيف می 1پدیدارشناختی

هایی استفاده  و تبيين ها ها، مدل عنوان ابزاري براي ایجاد نظریه ها به توان از آن این، می بر افزون

                                                           
1. IPA 
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هاي نظري تحليل پدیدارشناختیِ  كنند. ریشه هاي كنشگران كمک می كرد كه به فهم بهتر تجربه

 ,Fade 2004پيگيري است ) گرایی انتقادي و پارادایم شناخت اجتماعی قابل تفسيري، در واقع

هاي مفهومی و نظري  به ایجاد اختالط (. اما كاربردهاي متعدد اصطالح پدیدارشناسی، منجر 647

عنوان  عنوان یک پارادایم نگریسته شده، گاهی به دربارۀ آن شده است. گاهی به پدیدارشناسی به

گرایانه درنظر  هاي كيفی یا تحقيق طبيعت عنوان مترادف روش فلسفه یا رویکرد و حتی گاهی به

 (.Cope 2005, 165نقل از:  ؛ بهPatton 1990گرفته شده است )

( ایجاد شد، بعدها توسط 19۸3تا1۸9۵وسيلۀ ادموند هوسرل ) دارشناسی كه ابتدا بهفلسفۀ پدی

پل سارتر دنبال  مانند مارتين هایدگر، مرلوپونتی و ژان  آلفرد شوتز و پدیدارشناسان وجودگرا

، «اي كه فرد آن را تجربه كرده است گونه توصيف امور به همان»عنوان  شد. پدیدارشناسی به

« ها ها و توصيف دليل مبنایی آن استخراج ذات تجربيات یا ظواهر پدیده»از آن تعریف و هدف 

در این  1اشپيگلبرگ فایدۀ قطعی رویکرد(. در این زمينه، Cope 2005, 165شده است )  قلمداد

از دیدگاه یک پژوهشگر بلکه  ،تفسيري انداز تاریخی حقيقت نهفته است كه نه از یک چشم

 «ها اي از گام مجموعه»عنوان  شناسی را به او روش پدیدار است. ته شدهفعال نگاش سشنا پدیدار

شده در  كاربرده هاي مركزي به تنها روش ها، نه ماي از گا كند. مفهوم مجموعه بندي می طبقه

ها و روابط ميان انواع مختلف  تواند بسياري از تفاوت گيرد، بلکه می پدیدارشناسی را دربرمی

 از این قرارند:  اشپيگلبرگهاي روش پدیدارشناختی طبق نظر  ح دهد. گامپدیدارشناسی را توضي

 ؛توصيف، تحليل، تحقيق و بررسی پدیدۀ معين: درک. 1

 ؛صيف، توتحليل، فهم: هاي عمومی ماهيتیا  تحقيق و بررسی ذات. 2

 ؛روابط ميان چند ماهيت، روابط درونی یک ماهيت: ها دریافتن روابط ذاتی ميان ماهيت. 3

هاي  سبک، هاي در سایه انداز چشمیا ابعاد،  ها سویهظهور و بروز: هاي  توجه به سبک. ۴

 آشکار؛

 ؛به ساختار پدیده در آگاهیه توج. ۵

 ؛گذاشتن باور در وجود پدیدۀ خاص قمعو. ۶

 (.Gallagher 2010, 35-39) تفسير معناي پدیده. 7

                                                           
1  . Spiegelberg 
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داوري یا  پيشواسطۀ  بهآنچه  كوشد هر می چارچوب مفهومییک عنوان  شناسی به پدیدار

بزداید. این امر نيازمند آن است كه به امور با گشودگی و فارغ از اند،  ها ایجاد شده فرض پيش

كه امور را اصلی آن است  چالش .نگاه كنيم يهاي دنياي طبيعی و ماد مزاحمت عادت

م و بازتاب خود درک مستقي پرتويها را در  توصيف كنيم و معناها و ذات ،كه هستند همچنان

  شود، با ابژه اي كه در خودآگاه ما ظاهر می شود كه ابژه معنا هنگامی ساخته میدرواقع،  .فهم كنيم

كه  حالی در ؛شود، یک واقعيت قطعی است نچه در خودآگاه ظاهر میآ»یابد:  در طبيعت امتزاج 

 ،ابژۀ خودآگاه كنش خودآگاه و.« شود، محصولی از آموختن است آنچه براي جهان ظاهر می

آن چيزي است كه  توصيف هر ،بنابراین درک مستقيم ذاتی و طور قصدمندي مرتبط هستند به

 (.Gallagher 2010, 57) كند خود را بازنمایی می

هاي بسيط و جامع  شناختی اشاره به تجربۀ گردآوري توصيف پژوهش تجربی پدیداردرواقع، 

هاي  دهند كه ماهيت دست می هل ساختاري بازتابی بها مبنایی براي یک تحلي دارد. این توصيف

 هاي هاي اصيل و اوليه كه دربردارندۀ توصيف داده ،د. در ابتدانكن تجربه را ترسيم و توصيف می

به توصيف پژوهشگر  ،شوند. سپس وگو حاصل می هاي باز و گفت خام هستند، ازطریق پرسش

كنندۀ پژوهش است.  و تفسير داستان مشاركتبر بازتاب  كه مبتنیپردازد  میاي  ساختار تجربه

چه معنایی براي مردمی داشته كه آن را  ،ست كه تعيين كنيم آن تجربۀ خاصا آن هدف

 (.Groenewald 2004) شوند اند. از اینجاست كه معناهاي كلی استخراج می زیسته

است.  مصاحبۀ پدیدارشناختی نيازمند ضبط و توصيف كامل و دقيق تجربۀ فرد از پدیده

كند. چه احساسی دربارۀ آن  كند. چگونه آن را توصيف می را درک می  اینکه او چگونه پدیده

بخشد و چگونه دربارۀ آن با دیگران سخن  آورد. چگونه بدان معنا می یاد می دارد. چگونه آن را به

افرادي  هاي عميق با دار مصاحبه گوید. براي گردآوري چنين اطالعاتی، پژوهشگر باید عهده می

(. Cope 2005,174نقل از:  اند )پتون؛ به طور مستقيم تجربه كرده نظر را به شود كه پدیدۀ مورد

كند  كنند كه مصاحبۀ پدیدارشناختی به پژوهشگر كمک می ( تأكيد می19۸9تامپسون و همکاران )

از پدیدۀ بر تجربۀ او  هاي زیستۀ فرد و فهم مبتنی به جزئيات توصيفی كامل و كافی از تجربه

نظر دست یابد. در یک مصاحبۀ پدیدارشناختی، پژوهشگر با تمركز بر وقایع خاص، به   مورد

اي كه آن را زیسته است،  تر از تجربه تر و جزئی كند بتواند توصيفی كامل كننده كمک می مشاركت
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 .Thompson et alفراهم آورد و آن را درک كند و درنهایت، براي پژوهشگر بازگوید )

1989,138.) 

است؛ اما « شناخت»معنا، هدف مصاحبۀ پدیدارشناختی رسيدن به دانش در معناي  این  در 

اینکه بخش مركزي این فرایند دستيابی به شناخت، این واقعيت است كه این شناخت  به توجه با

افتد، همواره این  وگوي مصاحبه اتفاق می درنهایت محدود به آن چيزي است كه بعد از گفت

شود. درواقع، ممکن است پژوهشگر  هاي علمی  گر درگير تقليل وجود دارد كه مصاحبه خطر

اشتباه، بر  شوند، درنظر گيرد و به اي كه ارائه می شونده را به شيوه هاي خودآگاهانۀ مصاحبه كنش

هاي خود، مسير پژوهش را تغيير  كردن برداشت هاي خودآگاه متمركز شده یا با اپوخه همين كنش

خواهد به توصيف تجربۀ واقعی  در طول یک مصاحبۀ پدیدارشناختی، پژوهشگر از فرد می دهد.

ازآن چه اتفاقی  پس»، «بيشتر توضيح بده»هایی مانند  خود بپردازد و توصيفات او را با پرسش

شود. اما پرسش و پاسخی دربارۀ معناي درونی پدیده در ميان   دست جویا می این و از« افتاد؟

كشند و دربارۀ توجيهات و  گو را به چالش می شترِ پژوهشگران با سؤاالت اندكی پاسخنيست و بي

 (.Brinkmann 2007, 1119-1120نشينند ) هاي رفتاري و فکري او به صحبت می بازتاب

 ها تحليل يافته

ان به انجام مصاحبۀ پدیدارشناختی با شانزده  براي دستيابی به اهداف این پژوهش، پژوهشگر

، تالش بر آن  این وجود دسترس انتخاب شده بودند. با گيري در پرداختند كه به شيوۀ نمونه دانشجو

ها، رشته  هاي مختلف جنسی، سنی، طبقاتی، تولد در تهران یا شهرستان بود كه این افراد از منظر

 هاي حاصل از و دانشگاه محل تحصيل و عقاید مذهبی و سياسی، با یکدیگر متفاوت باشند. یافته

سازي استفاده، رابطۀ  همراه، شخصی شوند: اعتياد به تلفن ها ذیل ده مقولۀ كلی ارائه می مصاحبه

هاي جدید ارتباط با آشنایان،  دهی رابطۀ خود با دیگران، ورود به شکل همراه، سامان فرد با تلفن

یت زمان، همراه، مدیر اي تلفن رسانه هاي چند ها، كاربري قابليت هاي جدید با غریبه ارتباط

 هاي ممنوع.  همراه در مکان مدیریت اقتصادي و مصرف تلفن

 همراه . اعتياد به تلفن۱

همراه پرداختيم، الزم است این نکته را نيز اضافه كرد  تر به مسئلۀ اعتياد به تلفن كه پيش همچنان

شناختی اعتياد، دربارۀ دخالت سه عامل عمدۀ خستگی از فراغت،  هاي روان كه نظریه
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نفس، در ایجاد و تشدید وابستگی توافق دارند. عواملی كه  به وجوي هيجان و اعتماد جست

گر  توانست تاحد زیادي راهگشا و تبيين شوندگان می ها در مواجهه با مصاحبه درنظرداشتن آن

هاي عمومی اعتياد به  ها و متغير است ویژگی ( نيز كوشيده 2۰۰2باشد. در همين زمينه، لئونگ )

شوندگان  هاي این پدیده كه در ميان برخی مصاحبه اه را شناسایی كند. ازجمله نشانههمر تلفن

 (: Leung 2002, 190توان به موارد زیر اشاره كرد ) ردیابی بود، می قابل

همراه موجب كاهش توجه  حد از تلفن از بودن: كاربري بيش وري و مفيد ت فقدان احساس بهره

 ده است.اش ش فرد به موضوعات مهم زندگی

ت ناتوانی در كنترل ولع مصرف: تالش فرد براي كاهش مواجهه با شکایت خانواده و دوستان 

شوندگان دختر  كند. این امر بيشتر دربارۀ مصاحبه همراهش می دربارۀ زمانی كه او صرف تلفن

 صادق بود: 

ن... خونۀ طوری شون این كنه؛ ینی مردا همه نظرم شوهرم حتی به موبایل منم حسودي می به»

رم خونۀ مامانم،  ات گرفت، ما رو یادت رفت. می بازي اس ام گه باز تو اس خودمون همسرم می

زنم، با موبایلت بازي نکن. منو نگاه كن. اینکه  زنه كه وقتی باهات حرف می خواهرم هی غر می

ۀ حسابداري دانشگاه آموخت ساله، دانش 2۸دار،  )خانه.« كنه...  م می ا گن، واقعاً خسته انقد اینو می

 آزاد، متأهل و داراي یک فرزند(

ها  اس ام . دوتام گوشی. خب چون باید چک كنم اس919تا خط ایرانسل دارم و دوتا  من دو»

ان كه سر ميز شام،  ام باشه. ولی تو خونه همه شاكی هاشونو، باید حواسم زیاد به گوشی و تماس

ساله،  19)دختر .« گن بابا با ما باش...  ا بهم میه آري. تو دانشگاهم بچه هاتو می چرا گوشی

 بهشتی، مجرد( دانشجوي ادبيات فارسی دانشگاه شهيد

 همراه براي فرد. داشتن تلفن نگه ت نگرانی، عصبانيت و احساس فقدان: دشواري خاموش

ذارمش زیر بالشم.  اینکه زود بيدار شم، می ساعته روشنه. موقع خواب براي 2۴ام  من گوشی»

اس یا ميس یا بازي هم بکنم.  ام كنم. ممکنه اس لی اگر شبا خوابم نبره، باهاش آهنگ گوش میو

مو جا بذارم؛ ولی  آد گوشی اس بياد برام... خيلی كم پيش می ام ولی خب بيشتر دوست دارم اس

دوباري كه یادم رفت ببرمش و خوابگاه جا موند، خيلی بهم سخت گذشت. احساس  یکی

جا بند نيست... خيلی باید موضوع خاصی باشه كه خاموشش كنم. ینی  به هيچكردم دستم  می

اینکه جایی ازم بخوان خاموش كنم كه نه عمراً. ولی اگه بخوام به یکی بگم كه خيلی از دستش 
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ساله، دانشجوي  21دختر .«)كنم...  پسرمو بگيرم، خاموشش می دلخورم یا مثالً حال دوست

 ان، مجرد(شناسی دانشگاه تهر باستان

 و احساس انزوا. 1شدن از حالت تنهایی همراه براي خارج ت خروج و فرار: كاربرد تلفن

اسو به چندین نفر از دوستام فرستادم. چون  ام ام سر رفته یه اس من زیاد شده حوصله»

پرسن بعدش. مخصوصاً اگه شوهرم مأموریت باشه. وقتی  دن و حالمو می شون جواب می همه

اس درمجموع با هركدومشون... بعضی وقتام تصميم  ام تا اس رسه به ده  معموالً می دن، جواب می

ریم یا خرید، سينما یا خونۀ  گيریم با دوستام همون روز یا آخر هفته بریم بيرون. رستوران می می

آموختۀ حسابداري دانشگاه آزاد، متأهل و داراي  ساله، دانش 2۸دار،  )خانه.« یکی از جمعمون... 

 ک فرزند(ی

 سازي استفاده . شخصي۲

هم شبيه كرده  بيشتر به توليد و مصرف انبوه كاال در جهان امروز، افراد جامعۀ جهانی را هرچه 

شدن  بودن و متمایز به تالش كنشگران براي خاص ها منجر  است. در درون جوامع نيز این شباهت

از  اي گونه خود را بهمان، نياز داریم  ییاب عنوان بخشی از فرایند هویت از دیگري شده است. ما به

ها خود را بشناسيم و بشناسانيم. تالش براي  واسطۀ این تمایز دیگران متمایز كنيم و به

چنين  گویی به پاسخ هایی است كه افراد براي بودن مسير ، ایجاد تفاوت و خاصكردن شخصی

در مصرف و الگوي مصرف  هاي متمایزساختن خود كه ازجمله شکل گيرند. نيازي در پيش می

 توان به موارد زیر اشاره كرد:  یابد، می همراه نمود می تلفن

همراه: چسباندن پيکسل روي گوشی،  به تلفن ها و ادوات مربوط گرایی در ابزار ت خاص

ها را  اي از آویزها داشت كه آن شوندگان مجموعه انتخاب آویز براي گوشی )یکی از مصاحبه

كرد(، كيف  طلبی عنوان می كرد و دليل این رفتار خود را نيز تنوع ض میبار عو وقت یک چند

                                                           
عنوان سپر و محافظی در برابر محيط پيرامون براي زنانِ تنها نيز سخن  همراه به درزمينۀ خروج از تنهایی، از تلفن 1.

منزلۀ یک  به هاي عمومی خود را تنها نشان دهند،  داشتن آن براي زنانی كه تمایل ندارند در محيط همراه .دان گفته

ها را  ها را پایين آورد یا ممکن است آن خود منزلت اجتماعی آن خودي بودن ممکن است به شود. تنها امتياز تلقی می

اي سودمند براي انتقال این پيام  همراه وسيله يتی، تلفندر معرض مزاحمت مردان بيگانه قرار دهد كه در چنين وضع

نقل از: ذكایی و  رغم تنهایی فيزیکی، فرد هر لحظه در شبکۀ روابط اجتماعی خود قرار دارد )فاكس؛ به است كه علی

 (.2۵، 13۸۶زاده  ولی
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كرد كه خودش طراحی كرده و  شوندگان از كيف موبایلی استفاده می همراه )یکی از مصاحبه تلفن

اش تهيه كرده و در  صورت هماهنگ با جامدادي ترتيب و به همين دوخته بود. او چند كيف را به

 كرد(. ه میدانشگاه از آن استفاد

تون، تصویر  مشاهده توسط دیگران: تصميم فرد دربارۀ رینگ سازي محتواي قابل ت شخصی

معنا  اش، تصميمی دوجانبه است؛ بدین  صفحۀ نمایشگر و صفحۀ قفل و حتی نام بلوتوث گوشی

و رضامندي شخصی است و هم با درنظرگرفتن این مالحظه كه ازنظر   كه هم متأثر از سليقه

توان به الگوي  یابد. براي مثال می هم خواهد گذشت، صورت یک بيان بيرونی میدیگران 

عنوان ابزاري براي بيان عقيده و تبليغ آن  همراه خود به كاربري افرادي اشاره كرد كه از تلفن

یابد. یکی از كاربران بسته  تري می كنند. فرایندي كه توسط كاربران مذهبی نمود دائمی استفاده می

هاي مداحان نيز  همراه خود، از روضه بر تغيير تصاویر تلفن هاي مختلف دینی، عالوه سبتبه منا

 كرد. درآمد استفاده می تون و موسيقی پيش عنوان رینگ به

همراه امري است كه معموالً از  نوع كاربري كنشگر از تلفن سازي نوع كاربري: ت شخصی

كنند كه  افراد مطابق الگوي كاربري رفتار میفردي به فرد دیگر متفاوت است. گرچه بسياري از 

هاي  شوندگان تجربه شود، برخی از مصاحبه عنوان كاربري هنجاري در یک جامعه شناخته می به

تونی  تماس گوشی خود، رینگ ها اظهار داشت كه براي هر شماره تري داشتند. یکی از آن متفاوت

 دارد، متفاوت است:  به آن افراد انتخاب كرده كه بسته به حسی كه نسبت

پسرم، آهنگ وقتی گریبان ازل رو گذاشتم...  از یکی كه خيلی خوشم بياد، ینی براي دوست»

)دختر .« خندد(...  یا مثالً براي مامانم آهنگ ميم مثه مادرو گذاشتم. برا بابامم گادفادر )می

 ساله، دانشجوي كارشناسی ارتباطات، دانشگاه تهران، مجرد( 2۰

بندي  هاي كاربران دربارۀ شيوۀ گروه توان به تصميم ينه، همچنين میدر این زم

 دهند، اشاره كرد:  هاي خود و نيز عکس و نامی كه براي هر فرد قرار می تماس شماره

ام سيو كردم كه تو  مونو به اسمی تو گوشی من دبيرستانی كه بودم، اسم پسراي جمع محله»

ندد( مثالً ریژي و... . هنوزم كه با اونا ارتباط دارم، خ جمع دخترا خودمون گذاشته بودم. )می

ساله، كارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا،  2۵)دختر « ام هستند. همين اسم تو گوشی به

 مجرد(
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هاي خود مجبور بود در مقابل نام هركس،  تماس دليل حجم باالي شماره كاربر دیگري نيز به

 كند:  محل آشنایی خود با او را نيز ذكر

افته خب؛ ولی من یادم نيست از كجا  زنه، اسمشو فاميلش می خيلی وقتا شده یکی زنگ می»

هاي یونی. خيلی بده. تا آخر  ام بوده یا دوست دبيرستانم یا بچه چی باهاش آشنا شدم. شاگرد قلم

نویسم مثالً  گيرم، جلوش می فهمم. دیگه چند وقته اسم هركسی كه شمارشو می حرفم نمی

ساله، دانشجوي ادبيات فارسی دانشگاه  19)دختر .« تا كانتکت دارم...   33۰رسه یا دانشکده... مد

 بهشتی، مجرد( شهيد

عنوان یکی  همراه به توان به استفاده از قابليت رمزگذاري براي گوشی تلفن براین، می عالوه

كه براي فرد دارد،  بر كاركرد شخصی سازي اشاره كرد. این امر عالوه هاي شخصی دیگر از شکل

 تواند معنادار باشد.  در مواجهه با دیگران نيز می

 همراه  . رابطۀ فرد با تلفن۳

كند،  ي فراتر از یک وسيله برقرار می عنوان شیء یا امر همراه خود به اي كه فرد با تلفن نوع رابطه

دست دهد. یکی  مره بهتري از مواجهه با تکنولوژي و رسوخ آن در زندگی روز تواند ابعاد تازه می

است: همدم. او   همراه خود نامی انتخاب كرده كرد كه براي تلفن شوندگان اذعان می از مصاحبه

هایی انتخاب كرده بود. گرچه این نوع برقراري رابطۀ  پلير خود نيز نام تري پی تاپ و ام براي لپ

د، در ميان پسران و شو عاطفی با یک وسيلۀ تکنولوژیک، عمدتاً كنشی دخترانه محسوب می

كه دختران از ارائۀ  اشاره كرد. درحالی« هواداري»توان به وجود نوعی از  تر می طور گسترده به

توان گفت  همراه خود ناتوان بودند، می ترین اطالعات دربارۀ مدل گوشی تلفن ترین و اوليه ساده

ميزان  كنند. به ي میهمراه خود را انتخاب و خریدار پسران با دقت و وسواس بيشتري تلفن

كنند. پيگير  تري بر آن نصب می افزارهاي متنوع هاي آن آشنایی دارند. نرم بيشتري با قابليت

هاي آنالین پشتيبانی آن هستند و نهایتاً احتمال بيشتري دارد كه دفترچۀ راهنماي استفاده  سرویس

همراه خود، پسند و  تلفن  ب گوشیكنند با انتخا ها تالش می عبارتی، آن از آن را مطالعه كنند. به

همراه خود،  هوادار گوشی تلفن ها را توان آن ذائقۀ خود را به دیگران نمایش دهند؛ بنابراین، می

اش تلقی كرد. این هواداري مانند هواداري از یک تيم فوتبال، شامل  مدل آن و شركت توليدكننده

شود. آگاهی از  با تجربه و پسند دیگران می برتردانستن پسند خود و ذكر این امتيازها در مواجهه

 كند.  هویتی یاري می عنوان یک مؤلفۀ همراه به بيشتر كاربري تلفن  این امر، ما را در درک هرچه
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طوركه ساعت  ن    س باید همو دار و باسليقه خواي بفهمی یه پسر چقدر مایه نظر من، اگه می به»

دانشجوي ، ساله 2۵پسر .« )نی چيه. خيلی مهمه... شم نگاه كنی ببي اش مهمه، مدل گوشی مچی

 (وري، دانشگاه آمل، مجرد مدیریت سيستم و بهره ،ارشد مهندسی صنایع  كارشناسی

تواند ذیل  همراه خود، ازجمله مسائلی است كه می همچنين، ميزان وابستگی فرد به تلفن

همراه و حسی كه  تلفن كردن و جاگذاشتن همين موضوع موردبحث قرار گيرد. تجربۀ فراموش

تواند ابعادي از این موضوع را روشن كند. بااینکه تعدادي  دنبال دارد، می این موضوع براي فرد به

اشاره  جا بند نيست و حس ترس شدن، حس اینکه دستم به هيچ شوندگان به حس گم از پرسش

 حس»انستند: نبودن را حس خوشایندي د دسترس كردند، برخی دیگر آسودگی حاصل از در می
 .«اولش ناراحت بودم؛ ولی بعد دیدم خيلی خوبه... »آزادي... 

 دهي رابطۀ خود با ديگران . سامان۴

هاي خود به آن اشاره  كنندگان در ميان مصاحبه همراه كه مشاركت یکی از كاركردهاي تلفن

ه آن اشاره كرد. ب« مدیریت روابط»توان ذیل عنوان  عمده می طور  اي بود كه به كردند، مقوله می

هاي مهم و  همراه مانند یادآوري تولد خانواده و دوستان و سایر مناسبت هاي مختلف تلفن قابليت

شوندگان به  عالوه، دو تن از مصاحبه روند. به شمار می دست به این بندي افراد مرتبط، از دسته

كه ممکن بود دوستی با   قابليت دسترسی بيشتر و بهتر خود به دوستانشان اشاره كردند. كسانی

واسطۀ ارسال و دریافت هفتگی، ماهيانه یا  طول انجامد، اكنون به ها مدت بسيار كوتاهی به آن

شوندگان به شيوۀ  زمينه، یکی از مصاحبه این  شوند. در  یاد آورده می ها به حتی ساالنۀ پيامک

 ي در ميان جوانان دارد: داران زیاد بودن طرف هزینه دليل بی كرد كه به تري اشاره می تازه

ندازم. اونام بالفاصله  اینکه یاد دوستام یا خواهرم بيارم كه به یادشونم، بهشون ميس می براي»

باري كه  ها كه خوابگاهی نيست، اولين ندازن. معموالً شب، آخراي شب. یکی از بچه ميس می

گفت  م كه نه ميس بود. میداد براش ميس انداختم، زنگ زده بود كه كاري داشتی. منم توضيح می

خندد( دوستام  كار داشتی. )می دونم، تو بگو چی ینی چی وقتی برنداشتم، ینی ميس بود. اینو می

ساله، دانشجوي  21)دختر .« تو اتاق كلی خندیدن تا من بهش بفهمونم این كار ینی چی... 

 شناسی دانشگاه تهران، مجرد( باستان

هاي ایميلی، تکميل  بوک یا گروه هاي اجتماعی مانند فيس هكمک شبک تواند به این فرایند می

 یا تکرار شود: 
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كنم تا  شينم كانتکتامو نگاه می شم، می بار كه تو تاكسی و اتوبوس بيکار می وقت یه  من چند »

طوري  پرسم. این فرستم. حالشم می اس براش می ام ببينم از كی چند وقته خبر ندارم. بعد اس

ام. یا فاميالي  هاي قدیمم ارتباط دارم كه خب ازین موضوع خيلی راضی هحتی مثالً با بچ

هام یادم  بوک نبود كه اسم یه سري بينمشون، شهرستانن... آره اگه فيس دورمون كه كم می

گيرم مجموعاً. ینی  زنم و می اس می ام ام. روزي شصت تا هفتاد تا اس رفت. ولی االن راضی می

ساله، دانشجوي  21)پسر .« تا ایرانسل دارم...  هزار تومن. دو 3۰یباً ماهی زنم. تقر نصف اینا رو می

 شریف( كامپيوتر، دانشگاه صنعتی علوم

 هاي جديد ارتباط با آشنايان . ورود به شکل۵

تر برقراري  هاي شفاهی نبودن جوانان با راه ( توضيح داده است كه راحت2۰۰۰پيتر الکساندر )

عنوان  افتن هرچه بيشتر هویت نمادین، مد و سبک زندگی بهی ارتباط، منجر به اهميت

واسطۀ  همراه به هاي آنان شده است. تلفن فرهنگ كنندۀ تعامل اجتماعی در ميان خرده تسریع

پردازد،  عنوان یک وسيلۀ ارتباطی به ایفاي نقش می تنها به ها و كاركردهاي فراوان خود، نه قابليت

تنها الگوهاي كاربري نوجوانان و  شود. این امر نه تی مصرف میگر هوی یک داللت  مثابه كه به

ها و چگونگی دریافتشان از خود نيز مؤثر است  كند، كه بر هویت آن جوانان را متأثر می

هاي جدید  تواند شکل همراه می ترتيب، تلفن این (. بهHulme 2006نقل از:   ؛ به2۰۰۰)الکساندر 

ها در  كه نوع رابطه با آن ند. ورود به ارتباط غيررسمی با كسانی ارتباط را براي كنشگران فراهم ك

هاي   واسطۀ ارسال پيامک تواند به گيرد، می بندي رسمی و عمومی قرار می جهان واقعی، در دسته

عنوان  كنندگان به مناسبتی، طنز یا قطعات ادبی ممکن گردد. امري كه توسط بيشتر مشاركت

 شود. میشکلی معمول و مشروع قلمداد 

وسيلۀ  تواند به سمت ارتباط صميمی، می درواقع، حركت از سطح رابطۀ عمومی و اجتماعی به

پذیرد.  همراه تسهيل و تسریع گردد؛ گرچه این امر كمتر به شکلی خودآگاه صورت می تلفن

روز و دسترسی آنی به  هاي مختلف شبانه عالوه، امکان دریافت و برقراري تماس در ساعت به

عنوان  تواند به زمينه می این  ترانگاشتن ارتباط شود. اما آنچه در  به صميمی تواند منجر  نيز می افراد

كم در تلقی  تر، دست همراهی افراد به سطح صميمی كژكاركرد بازشناخته شود، ورود ارتباط تلفن

امر بودن آن از سطح ارتباط در دنياي واقعی است. این  یکی از طرفين ارتباطی، و متفاوت

شدت افزایش دهد؛ چراكه ممکن است  تواند ميزان سوءتفاهم این شيوۀ بيانی، پيامک، را به می
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دليل واردنشدن ارتباط واقعی افراد به سطحی از صميميت كه فهم مشتركی از هنجارهاي  به

 ارتباط را حاصل كند، تعابير مختلفی از هر كنش، تماس و پيامک برداشت كنند. 

دم اگه كار واجبی نباشه یا اگه حالشو نداشته باشم.  در طول روز جواب نمیاسامو  ام من اس»

ذارم شماره رو  اي ازم خواسته، می دم یا اگه یکی مثالً یه شماره ذارم شب همه رو جواب می می

دم دیگه. شده چند روز گذشته، بعد جواب دادم یا اصن یادم رفته  كنم، بعد جواب می پيدا می

بار زنگ زده، من یادم رفته بهش زنگ بزنم. خب طبيعيه دیگه. بعضيا  چند جواب بدم یا یکی 

دانشجوي ، ساله 2۵پسر .« )هام. من مهم نيست برام...  كالسی شن: دخترا، هم خيلی ناراحت می

 (وري، دانشگاه آمل، مجرد مدیریت سيستم و بهره ،ارشد مهندسی صنایع  كارشناسی

 ها هاي جديد با غريبه . ارتباط۶

شوند، امري عادي  بودن شماره دریافت می هایی كه براثر نادرست ها و پيامک مواجهه با تماس

اي از آغاز یک ارتباط  عنوان شکل تازه شود؛ اما استفادۀ ظاهري از این امر به محسوب می

ظاهر  هاي به ها یا پيامک ویژه براي دختران، چندان غيرعادي نيست. چنين تماس همراهی، به تلفن

شوند و درصورت پيگيري  شب آغاز می تباهی، معموالً در ساعات پایانی شب و نيمهاش

هاي  بوک و قرار ها و تا رسيدن به ارتباط ازطریق ایميل، چت، فيس توانند تا ماه كننده، می دریافت

شوندگان با چنين مواردي، بسيار متنوع  حضوري ادامه پيدا كنند. نوع رویکرد و برخورد مصاحبه

پسر  كرد كه ازطریق تماس اشتباهی، با دوست ها به تجربۀ دوست خود اشاره می یکی از آنبود. 

 نظر بود:   این فعلی خود آشنا شده بود. دیگري بر 

ندازه، برگردي جواب بدي یا اصن  مونه. تو اگه تو خيابون یکی بهت تيکه می مثه متلک می»

گه دختره هم  شه؛ چون با خودش می ر میده دیگه و دردس نگاه كنی یا بخندي، طرف ادامه می

بينن، زنگ  نظر من نباید جواب بدي. بعضيا شمارۀ ناآشنا هم كه می خندد( ولی به س و... )می پایه

)دختر .« گيره دیگه...  گن كاري داشتين؟ چه كاریه خب. پسره هم به خودش می زنن می می

 ان، مجرد(ساله، دانشجوي كارشناسی مهندسی شيمی، دانشگاه تهر 2۰

من خط جدیدي كه خریدم، صفر نبود. قبالً مال یه دختره بوده. رفتم بخرمم به خانومه »

گفتم این مزاحم یه وقت نداشته باشه. گفت نه، مدت زیادي خاموش بوده. ولی از همون روز 

گفتن سالاام  داشتم، می دادن. گوشی رو كه ور می اس می ام زدن و اس اول، هی پسرا زنگ می

اس  ام گفتم اشتباه گرفتين یا اگه اس زد، می خندد(. خالصه من هركی زنگ می جون )می زهفائ



 

 

 

 

 

 1391، شماره دوم، پاييز و زمستان 19شناختی دوره مطالعات جامعه   280 

 

 

گفتن ببخشيد.  زدم اگه با خانوم ... كار دارین، خطشون واگذار شده. بعضياشون می داد، می می

فرستن. آره بعضياشونو سيو كردم  هاي باحال می زنن. جوک اس می ام بعضياشونم هنوز اس

آموختۀ حسابداري  ساله، دانش 2۸دار،  )خانه« خندد(. البته به اسم دختر... )می طوري؛ همين

 دانشگاه آزاد، متأهل و داراي یک فرزند(

هاي  را نيز در روابط اجتماعی و الیه «غریبه»رسد این موضوع بتواند تعریف  نظر می به

بوک نيز ادامه یافت و او  فردي تغيير دهد؛ براي مثال، مصاحبه با همين كاربر دربارۀ فيس ميان

در تعریف « شناس»پذیرد. اما  داشت فقط درخواست دوستی كسانی را كه بشناسد، می اظهار می

 ها آشنایی پيدا كرده بود.  شد كه او ازطریق چت، با آن هایی نيز می او، شامل غریبه

 همراه اي تلفن رسانه هاي چند . كاربري قابليت۷

همراه، خود یکی از عواملی است كه موجب  هاي گوناگون در تلفن هبيشتر رسان گرایی هرچه  هم

سپردن به موسيقی و اقالم صوتی،  شود. گوش بيشتر الگوهاي كاربري می تکثر و تنوع هرچه 

برداري، استفاده از بلوتوث، بازي، نقشۀ شهر، ضبط صدا، دسترسی به اینترنت و   عکس/فيلم

ميان،  این شوندگان داشت. در ن كاربرد را در ميان مصاحبهترتيب بيشتری مطالعۀ كتاب و متن، به

كردند، از  همراه خود انتخاب می برداري با تلفن  عنوان سوژه براي عکس/فيلم آنچه افراد به

ها گستردگی داشت. همچنين  كالسی ها تا رفتار اساتيد و هم نوشته هاي شهري و ماشين رویداد

شدت رایج است.  هاي هرچند كوتاه، به شدن جمع هم  تبادل موسيقی، ویدئو و عکس در دور

شوندگان به دریافت و تماشاي فردي  جمعی بلوتوث، یکی از مصاحبه بر تماشاي دسته عالوه

رسد  نظر می ها، به ها نيز اشاره كرد. در ميان این قابليت هاي جنسی و مرور چندبارۀ آن كليپ

همراه باشد. براي  ترین خدمات تلفن ونقترین و پرر دریافت و ارسال پيامک همچنان جذاب

ها وجود داشت و هزینۀ پيامکِ  تعداد كمی از كاربران، تعادلی ميان هزینۀ پيامک و هزینۀ تماس

داشتند كه معموالً  ها اظهار می هایشان بود. برخی از آن ها، بيشتر از هزینۀ تماس تقریباً نيمی از آن

شوندگان  دهند. یکی از مصاحبه هاي خود پاسخ می در فاصلۀ كمتر از یک دقيقه، به پيامک

انگيز  همراه خریداري كرده، هنوز هم دریافت پيامک را هيجان وجوداینکه شش سال است تلفن با

 كند:  توصيف می
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هاي تبليغاتی متنفرم. چون آدم دوست داره یکی سراغشو گرفته باشه،  اس ام از اومدن اس»

)دختر .« شه. ولی كالً این شکلِ نامۀ دربسته برام جذابه...  پره ببينه كيه و خيلی ضایع می می

 شناسی دانشگاه تهران، مجرد( ساله، دانشجوي باستان 21

 . مديريت زمان۸

تواند بخش بزرگی از روابط ما با این تکنولوژي را توضيح دهد. این  همراه می مقولۀ زمان و تلفن

وري در  روز هفته، تا امکان بهره 7روز و  شبانه ساعت 2۴، 7 در 2۴امر از دسترسی آنی و فوري و 

كننده،  همراه مانند یادآوري هاي مختلف تلفن توان قابليت شود. همچنين می زمان را شامل می

واسطۀ پيام كوتاه و تماس،  هاي مالقات به جایی سریع قرار ساعت هشدار، هماهنگی یا جابه

 تن نقشه را نيز به این كاركردها افزود. آگاهی از وضعيت ترافيکی و دراختيارداش  امکان

 . مديريت اقتصادي۹

هاي خود، محدودیت یا صرفۀ  ها و پيامک شوندگان براي ميزان تماس گرچه برخی از مصاحبه

كردند كه در هنگام ارتباط، به این موضوع  گرفتند، بيشتر پسران اظهار می اقتصادي را درنظر نمی

كردن خط  جاي تماس یا اختيار جاي انگليسی و پيامک به ارسی بهتوجه دارند. استفاده از پيامک ف

آیند. دو تن  حساب می تري به ها، راهبردهاي اقتصادي عام كردن ميزان هزینه ایرانسل براي محدود

از دختران نيز اذعان داشتند كه حتی اگر تلفن ثابت نيز دراختيار داشته باشند، بازهم ترجيح 

 همراه خود استفاده كنند.  فندهند براي تماس از تل می

 همراه در فضاهاي مختلف . مصرف تلفن۱۰

داشتن  نگاه نداشتن یا خاموش همراه شوندگان دربارۀ لزوم به باوجود موافقت كليۀ پرسش

ناميدن یک مکان وجود  رسد توافق زیادي بر سر ممنوع نظر می هاي ممنوع، به همراه در مکان تلفن

جز یک نفر كه اظهار  خانه، سينما، بيمارستان، نمازخانه و مسجد، بهندارد. در كالس درس، كتاب

صدا قرار  دادند آن را در حالت بی كند، سایرین ترجيح می می همراه خود را خاموش  كرد تلفن می

همراه در تاكسی و مترو را عملی  كردن طوالنی با تلفن شوندگان صحبت دهند. كليۀ مصاحبه

، «مهم»صورت دریافت تماس  ها اذعان داشتند كه در بيشتر آن دادند و ناشایست تشخيص می
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دانند. ازنظر همين افراد، ارسال و دریافت پيامک در كالس  خود را مجاز به ترک كالس درس می

 كرد:  ها اشاره می تواند صورت گيرد؛ براي مثال، یکی از آن درس نيز می

رقی نداره كجا باشم. گوشيمم هر دم. خيلی هم ف اسامو همون دقيقه جواب می ام من اس»

ساله، دانشجوي  21)دختر .« اسی از چشم نيفته...  ام كنم كه ميس یا اس لحظه چک می

 شناسی دانشگاه تهران، مجرد( باستان

 گيري  نتيجه
هاي  داشتن ویژگی نظر در این مقاله، ضمن مرور مبانی نظري مناسبات جامعه و تکنولوژي و با در

تالش كردیم به توضيح این نکته بپردازیم كه جوانان چگونه هویت  خاص جامعۀ ایران،

كنند. درواقع، اگر ما  عنوان یک تکنولوژي اجتماعی پویا تعریف و بازتعریف می همراه را به تلفن

به زمان حال محدود كنيم، بسياري از  عنوان یکی از ابزار مربوط همراه به نگاه خود را به تلفن

ازنظر دور خواهيم داشت. با چنين رویکردي، پژوهشگران در این مقاله هاي مهم آن را  جنبه

هاي  ها و كژكاركردهاي آن درنظر گرفتند و كوشيدند تجربه همراه و كاركرد تعریفی باز از تلفن

عنوان گامی هرچند  توان به زیستۀ دانشجویان را كشف، تبيين و روایت كنند. این مقاله را می

همراه درنظر گرفت.  الگوهاي كاربري كاربر ایرانی در حوزۀ تلفن بندي كوچک در جهت صورت

نظر محققان  هاي ميدانی آن، در جلب  رسد اهميت این پژوهش بيشتر از یافته نظر می درواقع، به

اي با خطوط  همراه و دستيابی به چهره دیگر براي كاوش عميق و تحقيق كيفی در حوزۀ تلفن

هاي دقيق  كاربر ایرانی باشد. اگرچه بدون وجود توصيف هاي مختلف مشخص و واضح از تيپ

رود پژوهشگران  می هاي راهگشا دست یافت، انتظار  توان به دستيابی به تبيين و جامع آماري نمی

هاي  تري از فرایند هاي كيفی، درک عميق حوزۀ ارتباطات نيز با عطف توجه بيشتر به روش

 گذار جامعه حاصل كنند.  حال  در
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 ها  پيوست
 نفر صدازاي هر  همراه به زماني تعداد مشتركان تلفن ۀنمودار مقايس

 
 2۰1۰و  2۰۰3هاي  همراه، مقایسۀ سال پوشش سيگنال تلفن درصد جمعيت تحت 
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 2۰11و  2۰۰۵، 2۰۰۰هاي  در سال ،یافتگی توسعه ۀاساس درجهمراه بر مشتركان تلفن

 )ميليون نفر(

  
Source: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database 

 2۰11ازاي هر صد نفر،  همراه به مشتركان تلفن
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 ازاي هر صد نفر همراه به  مشتركان جهانی تلفن

 
 


